Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri Publicznych
Al. Powstaric6w Wielkopolskich 72'
7O-LLL Szczecinr
tel. (91) 466 10 86 do 88 fax.466 11 13
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Szczecin, dn. 07.10.2015 r.
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Dotyczy: dostawa rQkaw6w, wskajinik6w i papir:ru krepowego do sterylizacji dla SPSK-2.

ZAWIADO

M

I

EN

I E IO \,TYI3O RZE OFE RTY NAJ KORZYSTN I EJSZEJ

\lll ZAKIIESIE ZADANIA NR 1
Na prrclstawie art. 92 ustawy z dnia 29 sq/cznia 2004 r, Prawo Zam6wieri Publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,

2e \ r prowadzonym postqpowaniu na clostaw,q rqkaw6w, wska2nik6w

i

papieru krepowego do sterylizacji

dla SPSK-2 dokonano rozstrzygniqcia ww, postripowania"
;zAlDANrE NR 1

a) Niawy-ffUnD,sicdzjbyj-adreer wykonawcdur k!'xzyzlOzyLlsferbl

Oferta nr 3: Medilab Firma Wytw6rczo-Uslugowa S;r. z o,o. Ul. Nied2wied;:ia 60 15-531 Bialystok
Oferta nr 4: Informer Med Sp, z o.o. Ul. lvincgrildy 118 61-626 Poznaf
Oferta nr 6: Alfa-med Miroslaw Uorecki Ull, Wcjciechowskiego 487t-476

DLU@uczeni

Sizczecin

z postgpowania o udzielenie zam6wienia

z pos;tqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

OfMe@[alvodrzucorre:
z pcl:;tqpowania odrzucono

jednq ofeftq

Oferta nr4: Informer Med Sp. z o.o, Ul. \Minogrady 118 61-626 Poznaf
Uzasadnienie prawne: na podstawie art, 89 us;t. :L pkt. 2 ustawy

PZP, g<|y2jej tre56 nie odpowiada treSci SIWZ.

Uzasadnienie merytoryczne: Zamawiajqcy' r,vymagal, aby na kazdym rqkawie papierowo-foliowym umieszczona
byla nazwa wytw6rcy. Powy2szy wym613 jeldnoznacznie wynika z odpowiedzi udzielonej przez Zamawiajqcego
na zapytanie jednego z Wykonawc6w, zawarterj w piSmie z dnia 21.08.2011i r.
Z r,ri1'ja5nie6 Informer Med Sp, z o.o. udzielon'1ch na wezwanie Zamawiajqcegooraz z rysunku rolki przeslanego wraz

2 y,,,fia6nieniami wynika natomiilst, 2e informercja dotyczqca nazwy wytw6rcy znajduje siq iedynie na eVkiecje
umieszczqrej pod foli4 stanowi4c4opakowanie rrtlki i po otwarciu opakowania etykieta jest usuwana.
Stanowisko Informer Med Sp,

z o,o.

przedstawione

w

wyja5nieniach, 2e

w

Swietle normy PN EN 868-5 oraz

odpowiedzi ZamawiajEcego nazwa wytw6rcy nie musi znajdowai siq bezpo6rednio

na rqkawie nie

zasluguje

nie tylko wymagarria dotyczqce informacji, jakimi winny byi:
oznerkowane rqkawy, ale r6wnie2 wyma,Eania dotyczEce oznakowafi, k't6re winny znajdowai siq na opakowaniu
tranrsportowym, Etykieta, kt6ra znajduje siq pod foliq stanowiqcq opakowanie rolki stanowi element opakowaniet

na uwzglqdnienie, Norma PN El\ 868-5

wproraradza

transpottowego i w zadnym wypadku nie moze

Lty6

uznana za oznakowanie rqkawa'

WoLrec powy2szego, uznanie oferty Sp6lki Infrrrrner Med za niezgodnq z tre5ciq SIWZ i odrzucenie

jej z postqpowania

jest w pelni uzasadnione i konieczne'

Oferta nr3: Medilab Firma Wytvrr6rczo-Uslugowa Sp. z o.o. Ul. NiedZwied;zia 60 15-531 Bialystok
Cenra

ofertY: 224.516,23 zl

Uzarsadnienie wyboru: ofeda nr 3 uzyskala najwiqcej punkt6w spoSr6d zlozonych waznych ofert.

e) streszczenie oceny i por6wnaniil zlozonvch wai:nvch ofert wraz z ounktaci4 w ka2dvm krvterium oraz l4czna
zunKbqia

95o/o

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wie6
czastkotwch 5olo

tqczna
punktacja

95,00

5,00

100,00

65,7t

3,33

69,O4

Liczba pkt
Nr

oferhr

Wykonawca

w kryterium cena

Medilab Firma Wytw6rczo-Uslugowa
3

6

Sp. z o,o., Bialystok

Alfa-med Miroslaw Boreck:i, Szczeciin

Informacjq otrzymaj4 Wykonawcy, kt6rzy zlo2yli ofertq. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
r6wnie2 zamieszczona na stronie internetowej SF,SK-2 oraz na tablicy oglosze6. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 12.10.2C115 r.

